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แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่กา
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่กา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลแม่กา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลแม่กา จึงขอชีแ้ จงให้ทา่ นประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลแม่กามีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิน้
83,237,076.30 บาท
1.1.2 เงินสะสม
28,058,012.42 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
31,995,203.32 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน .........-........โครงการ
รวม ……………-………… บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพันจานวน ….…-… โครงการ รวม ………-……… บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง ……………-…………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 75,383,859.30 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,483,284.00 บาท

7,186,677.62
1,354,064.90
1,159,397.95
276,259.93
26,935,061.90
22,989,113.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) รายจ่ายจริง จานวน 51,526,638.23 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3,279,205.44
18,203,791.00
19,042,733.79
6,201,730.00
417,778.00
4,381,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 15,483,284.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

จานวน 17,285,604.43 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

7,186,677.62
1,354,064.90
1,159,397.95
276,259.93
9,976,400.40

8,060,000
1,581,082
500,000
430,000
10,571,082

8,060,000
1,581,082
500,000
430,000
10,571,082

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

26,935,061.90
26,935,061.90

30,990,000
30,990,000

30,990,000
30,990,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,989,113.00
22,989,113.00

24,438,918
24,438,918

24,438,918
24,438,918

รวมรายได้ 5 หมวด+ภาษี+เงินอุดหนุนทัว่ ไป

59}900}575.30 66,000,000.00

66,000,000
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้าง
ชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

3,279,205.44
18,203,791.00

6,960}362
24,883,120

6,148,495
24,063,820

19,042,733.79

17,155,518

18,524,945

6,201,730.00
417,778.00
4,381,400.00
51,526,638.23

8,150,000
3,512,000
5,339,000

9,228,553
1,012,000
7,022,187
66,000,000

66,000,000
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
.........................
ด้าน

ยอดรวม

1. ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

25,020,325
1,290,000

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4,208,410
7,263,750
100,000
17,456,020
1,388,000
3,095,000

3. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
4. ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

30,000
-

6,148,495
66,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,848,320
13,258,220

-

2,848,320
13,258,220

1,272,245
1,912,000
1,335,000
880,000

860,000
295,000
50,000

1,272,245
2,772,000
1,630,000
930,000

666,700
1,446,540

184,300
-

851,000
1,446,540

12,000

-

12,000

23,631,025

1,389,300

25,020,325
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

รวม
290,000

290,000

1,000,000
1,290,000

1,000,000
1,290,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งานระดับก่อนวัยเรียน

งบ

และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

346,910
1,023,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

2,153,600

484,000

3,524,410

484000

รวม

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

200,000

200,000

รวม

546,910
1,023,900
2,637,600
4,208,410
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม
3,756,960

3,756,960

275,790
1,380,000
685,000
-

275,790
1,380,000
685,000
-

896,000
-

896,000
-

-

-

270,000
7,263,750

270,000
7,263,750
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม
100,000
100,000

100,000
100,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน

รวม

4,200,320

-

4,200,320

616,100
1,875,000
635,000
-

-

616,100
1,875,000
635,000
-

129,600
-

5,905,413

129,600
5,905,413

-

-

-

4,094,587
11,550,607

5,905,413

4,094,587
17,456,020
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

1,368,000

1,368,000

20,000
1,388,000

20,000
1,388,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

650,000
650,000

รวม

2,445,000
2,445,000

3,095,000
3,095,000

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม
30,000
30,000

30,000
30,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
งบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งานงบกลาง

รวม
5,288,495
860,000
6,148,495

5,288,495
860,000
6,148,495
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา
โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัตขิ ้นึ ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่กา และของนายอาเภอเมืองพะเยา
ตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2970/2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ข้อ 1 เทศบัญญัตินเี้ รียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559”
ข้อ 2 เทศบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 66,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิน้ 66,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

25,020,325
1,290,000
4,208,410
7,263,750
100,000
17,456,020
1,388,000
3,095,000
30,000
6,148,495
66,000,000
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ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่

๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงนาม)
(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่กา

เห็นชอบ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รายรับจริง
ปี 2554
หมวดภาษีอากร
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2) ภาษีบารุงท้องที่
3) ภาษีป้าย
4) อากรการฆ่าสัตว์

ปี 2555

2,472,955.50 3,686,968.00
212,424.62
207,844.80
184,782.00
267,435.00
32,990.00
44,890.00
รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ปี 2556

ปี 2557

4,445,792.75
183,312.95
367,588
40,790

6,513,059.07
218,717.55
428,241.00
26,660.00

2,903,152.12 4,207,137.80 5,037,483.70 7,186,677.62

2,871.20
498,260.00
-

2,968.20
617,395.00
-

5,577.50
641,040
-

3,365.90
593,920
165,200

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2559
(%)

11.99
21.89
-22.35
11.13
10.84

7,400,000
280,000
350,000
30,000
8,060,000

57.93
1.01
17.40

8,000
600,000
200,000
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รายรับจริง
ปี 2554

ปี 2555

4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

32,360.00

46,280.00

61,920

5) เขียนข้อความหรือภาพติดตั้งเขียนป้ายหรือเอกสารหรือทิ้งหรือ
โปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชนค่าธรรมเนียมปิด
แผ่นป้ายประกาศหรือ

440.00

1,940.00

1,220

900

55.00

2,000

25,740.00
18,850.00
65,037.27
4,500.00
3,000.00

32,420.00
10,000.00
24,614.00
2,000.00
6,600.00

20,160
228,550
120,776
4,600
3,000

21,530
163,800

-43.53
18.10
100.00

15,000
200,000
72,000
2,000

113,417.00
1,012.00
201,740.00
2,358.00
100.00

129,845.00
195.00
197,860.00
4,730.00

118,620
93
243,220
3,040

6)
7)
8)
9)

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฏร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

10) ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารใน
อาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมโรงพักสัตว์
15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

981,385.47 1,076,847.20

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
ปี 2559
(%)
62,540
-13.71
55,000

7,000
-

0.00

54,114
73.68
195
276,860 -25.85
4,640 -209.33
14.36
1,451,816.50 1,354,064.90

205,582
220,000
1,500
1,581,082
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รายรับจริง
ปี 2554

ปี 2555

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

281,588.71
281,588.71

660,364.61
660,364.61

807,463.38
807,463.38

1,159,397.95
1,159,397.95

-131.88
-131.88

500,000
500,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

616,600.00
269,753.93
886,353.93

290,300.00
96,780.00
387,080.00

271,500
163,017.19
434,517.19

202,500
73,759.93
276,259.93

-1.25
67.93
35.75

200,000
230,000
430,000

11,083,415.96
2,981,534.25
7,174,273.90
549,537.28
160,803.23

12,874,755.39

17,757,030.48

10,085,696.73

3,345,939.18 3,681,169.48
6,013,359.01 8,047,986.97
142,588.22
246,048.36
244,053.02
325,276.05

3,733,932.11
6,061,004.65
332,495.70
204,214.33

-6.17
6.65
24.24
-18.75
18.31

9,500,000
4,000,000
8,000,000
280,000
250,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
1) ดอกเบีย้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
1) ค่าขายแบบแปลน
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2) ภาษีสุรา
3) ภาษีสรรพสามิต
4) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
5) ค่าภาคหลวงแร่
6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2559
(%)

19

รายรับจริง

7)
8)
9)
10)

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ค่าธรรมเนียมน้าบาดาลและใช้น้าบาดาล
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ปี 2554

ปี 2555

4,027,848.00
-

5,181,130.00
-

ปี 2556

ปี 2557

9,324,065
-

5,544,529
656,942.56
316,246.82

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,977,412.62 27,801,824.82 39,381,576.34 26,935,061.90
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป
(หรือเงินอุดหุนทั่วไป)

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2559
(%)
30.69
8,000,000
-60.23
410,000
42.50
550,000
13.08
30,990,000

23,296,821.00

23,074,353.00

24,220,606

22,989,113

5.93

24,438,918

23,296,821.00

23,074,353.00

24,220,606

22,989,113

5.93

24,438,918

รวมทุกหมวด 54,326,713.85

57,207,607.43

71,333,463.11

59,900,575.30

9.24

66,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
66,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

8,060,000

บาท

จานวน 7,400,000

บาท

คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและภาษีจากมหาวิทยาลัยพะเยาและคาดการณ์วา่ จะเก็บเพิ่มได้มากขึน้
2) ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
280,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3) ภาษีปา้ ย
จานวน
350,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
4) อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
30,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

1,581,082

บาท

1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จานวน
8,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน 600,000
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนรายที่เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยและคาดการณ์ว่าจะเก็บ
เพิ่มได้มากขึ้น
3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
จานวน 200,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกิน 200 เมตร จานวน
55,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
5) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตัง้ เขียนป้าย หรือเอกสาร
หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
จานวน
2,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จานวน
15,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ตามจานวนสถิตของผู้รับบริการทางทะเบียนราษฎร
7) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
200,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
8) ค่าปรับผิดสัญญา
จานวน
72,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
9) ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้นื ที่เกิน
200 ตารางเมตร
จานวน
2,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
205,582 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน
220,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน
1,500 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

500,000 บาท

1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
500,000
คาชีแ้ จง ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารใกล้เคียงกับปีท่ผี ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

บาท

430,000 บาท

1) ค่าขายแบบแปลน
จานวน
200,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลง
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
230,000 บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 30,990,000 บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2) ภาษีสุรา
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
3) ภาษีสรรพสามิต
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
4) ค่าภาคหลวงแร่
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
5) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดนิ
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
8) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

9,500,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

จานวน

8,000,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

8,000,000 บาท

จานวน

410,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 24,438,918 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน

24,438,918 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและได้รับการจัดสรรจริง ตามหนังสือของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0023.6/ว 557ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2557

ปี 2558

2,425,734
4,067,314
6,493,048

2,587,240
5,053,938
7,641,178

2,848,320
6,112,200
8,960,520

2,848,320
12,171,212
15,019,532

2,848,320
14,900,400
17,748,720

0
-12.39
-10.20

2,848,320
13,258,220
16,106,540

1,524,710
1,491,215.65
1,612,355
4,628,281

1,837,308
2,616,554.07
1,728,848
6,182,710

1,721,600
2,385,000
1,901,365
6,007,965

2,786,300
1,892,000
1,605,200
6,283,500

1,792,000
1,562,000
1,265,000
4,619,000

-40.85
18.31
5.24
-2.21

1,272,245
1,912,000
1,335,000
4,519,245

463,285.01
463,285.01

464,729.17
464,729.17

590,000
590,000

1,000,000
1,000,000

820,000
820,000

6.82
6.82

880,000
880,000

ปี 2559
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ปี 2554
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
ประเภทรายจ่ายอื่น
รวมหมวดรายจ่ายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารการคลัง
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

981,088
-

1,677,170
-

325,400
-

454,900
-

-

1,042,388

1,677,170

325,400

454,900

12,000
12,000
13,298,701

12,000
12,000
12,977,787

12,000
12,000
15,895,885

291,073
459,659.95
750,733

195,760
259,529.30
455,289

870,000
275,000
1,145,000

ปี 2559

-

0.00
0.00
0.00

716,700
1,446,540
2,163,240

12,000
12,000
22,769,932

12,000
12,000
23,150,120

0.00
0.00
2.04

12,000
12,000
23,631,025

795,000
624,100
1,419,100

897,000
475,000
1,372,000

-4.30
-61.02
-18.79

860,000
295,000
1,155,000
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ปี 2554
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

51,676
51,676

46,336
46,336

50,000
50,000

80,000
80,000

100,000
100,000

-100.00
-100.00

50,000
50,000

156,188
156,188
958,597
14,257,298

244,310
244,310
745,935
13,723,722

1,028,000
1,028,000
2,223,000
18,118,885

80,200
80,200
1,579,300
24,349,232

1,472,000
24,622,120

0.00
0.00
0.00
-5.95
1.59

184,300
184,300
1,389,300
25,020,325
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รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
ประเภทรายจ่ายอื่น
รวมหมวดรายจ่ายอื่น
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

-

249,040
249,040

300,000
300,000

350,000
350,000

300,000
300,000

0.00
-3.45
0.00
-3.45

-

249,040

300,000

500,000
500,000
850,000

3,500,000
3,500,000
3,800,000

-250.00
-250.00
-194.57

ปี 2559

290,000
290,000

1,000,000
1,000,000
1,290,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

168,544
1,088,161.10
1,256,705

197,136
1,051453.80
1,248,590

231,230
1,068,340
1,299,570

339,871
1,067,500
1,407,371

358,918
1,036,000
1,394,918

0.00
-3.46
-1.18
-1.76

346,910
1,023,900
1,370,810

1,645,540
1,645,540

412,477
412,477

1,515,280
1,515,280

2,338400
2,338400

2,260,000
2,260,000

-4.94
-4.94

2,153,600
2,153,600

-

-

-

270,000
270,000

596,000
596,000

-23.14
-23.14

484,000
484,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมแผนงานการศึกษา

-

-

2,902,245

412,477

100,000
100,000
2,914,850

ปี 2557

ปี 2558

150,000
150,000
3,895,771

250,000
250,000
4,500,918

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

0.00
-25.00
0.00
-25.00
-6.95

ปี 2559

200,000
200,000
4,208,410
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ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจา)

1,479,227

2,008,004

2,275,360

2,649,924

3,302,000

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว

1,479,227

2,008,004

2,275,360

2,649,924

3,302,000

305,649
605,021
22,418

324,627
455,322
59,204

354,000
1,750,000
180,000

371,625
1,650,000
816,900

290,000
1,430,000
960,000

933,088

839,153

2,284,000

2,838,525

2,680,000

264,822
-

95,450
-

41,100
-

48,700
-

-

264,822

95,450

41,100

48,700

-

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000
2,857,137

180,000
3,122,607

180,000
4,780,460

180,000
5,716,789

270,000
270,000

งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสาธารณสุข

6,252,000

12.11
12.11

-5.15
-3.62
-40.15
-15.98

ปี 2559

3,756,960
3,756,960

275,790
1,380,000
685,000
2,310,790

0.00
0.00
0.00

896,000
-

00.00
00.00
13.93

270,000

896,000

270,000
7,263,750
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ปี 2554
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

230,150
230,150

45,594
45,594

100,000
100,000

100,000
-

100,000
-

0.00
0.00
0.00

100,000
-

100,000

100,000

0.00

100,000

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

0.00

-

235,150

50,594

105,000

105,000

130,000

-30.00

100,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

31

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี ินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี นิ และสิ่งก่อสร้าง

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

1,245,629
1,245,629

1,706,162
1,706,162

2,119,320
2,119,320

3,180,008
3,180,008

3,882,000
3,882,000

7.58
7.58

4,200,320
4,200,320

571,434
391,246.90
149,674
1,112,355

598,307
530,037
270,952.20
1,399,296

719,335
1,300,000
325,000
2,344,335

935,320
2,180,000
720,000
3,835,320

704,600
1,450,000
565,000
2,719,600

-14.36
3.65
11.02
-4.36

616,100
1,505,000
635,000
2,606,100

-

-

-

-

1,850,000
1,850,000

54.82
54.82

4,094,587
4,094,587

239,902
2,597,886

2,458,528
5,563,986

240,300
4,703,955

226,300
10,000,000
17,241,628

8,150,000
16,601,600

0.00
-38.01
-175.09

129,600
5,905,413
6,035,013
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

2,597,886

5,563,986

17,241,628

16,601,600

4,703,955

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
4.89

ปี 2559

370,000
370,000
17,45 6,020
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ปี 2554
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

130,208
130,208

950,000
950,000

830,000
-

700,000
-

0.00
48.83
0.00

1,368,000
-

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

485,402
485,402

830,000

700,000

48.83

1,368,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

70,000
70,000
555,402

70,000
70,000
200,208

70,000
70,000
1,020,000

70,000
70,000
900,000

70,000
70,000
770,000

0.00
-250.00

20,000
1,388,000

44.52
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รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

-

358,720
358,720

500,000
500,000

1,300,000
1,300,000

1,200,000
1,200,000

-84.62
-84.62

650,000
650,000

1,370,426
1,370,426
1,370,426

838,000
838,000
896,720

1,060,000
1,060,000
1,560,000

2,060,000
2,060,000
3,360,000

1,150,000
1,150,000
2,350,000

52.97
55.68
24.07

2,445,000
2,595,000
3,095,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2554
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมแผนงานการเกษตร

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

ปี 2559

-

-

-

-

-

0.00
0.00

30,000
30,000

8,000

13,000

8,000

8,000

13,000

-

8,000
8,000

13,000
13,000

8,000
8,000

8,000
8,000

13,000
13,000

0.00
0.00
56.66

30,000
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

6,653,419
6,653,419

2,755,786
2,755,786

3,575,580
3,575,580

6,910,762
6,910,762

606,000
606,000

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

-12.40
-12.40

ปี 2559

6,148,495
6,148,495
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
รวม 23,631,025 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 16,106,540 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
(1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)
รวม 2,848,320 บาท
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210100)
จานวน 725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท
และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 725,760 บาท)
2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210200)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 180,000 บาท)
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210300)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 180,000 บาท)
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4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)
จานวน 207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 207,360 บาท)
5) ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
(210600)
จานวน 1,555,200บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840
บาท รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 1,555,200 บาท)
(2) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
รวม 13,258,220 บาท
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
จานวน 8,445,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสาหรับสานักปลัด จานวน 22 อัตรา และกองคลัง จานวน 11 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 5,389,920 บาท กองคลัง จานวน 3,055,580
บาท)
2) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน 403,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนสาหรับพนักงานสายงานของผู้บริหาร
เช่น ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท และผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200
บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 268,800 บาท
กองคลัง จานวน 134,400 บาท)
3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 4,178,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป
สาหรับสานักปลัด จานวน 26 อัตรา และกองคลัง จานวน 8 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 3,061,320 บาท กองคลัง จานวน 1,117,440
บาท)
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4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จานวน 230,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป
สาหรับสานักปลัด จานวน 5 อัตรา และกองคลัง จานวน 5 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 120,000 บาท กองคลัง จานวน 110,760 บาท)
2. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 5,399,245 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
จานวน 1,272,245 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
จานวน 712,845 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุม
งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 50,000 บาท กองคลัง จานวน 100,000 บาท)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 562,845 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
387,765 บาท กองคลัง จานวน 175,080 บาท)
2) ค่าเบี้ยประชุม (310200)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทาหน้าที่กรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 50,000 บาท)
3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
50,000 บาท กองคลัง จานวน 20,000 บาท)
4) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 359,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ ได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 264,000 บาท กองคลัง จานวน 95,400
บาท)
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5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 30,000 บาท กองคลัง จานวน 50,000
บาท )
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
1,912,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 854,000 บาท
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสาร
จานวน
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
72,000 บาท)
2) ค่าเบี้ยประกัน
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 60,000 บาท)
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาดสานักงาน (หลังใหม่), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน
ทาความสะอาดสานักงาน (หลังเก่า), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 500,000 บาท)
4) ค่ารับวารสาร
จานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น จานวน 9 หมูบ่ ้านและสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่กา นิตยสารวารสารราชกิจจานุเบกษาและระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
เทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 72,000 บาท)
5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสาร ปฏิทิน เว็บไซต์ วีดที ัศน์ ป้าย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 150,000 บาท)
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(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (320200) จานวน 80,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายค่ารับรอง
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวเนื่องในการ
เลีย้ งรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 1.00
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา โดยไม่รวมรายได้จา่ ยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 60,000 บาท)
2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ
จานวน 20,000 บาท)
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย (320300)
จานวน 628,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุน
การเลือกตั้งทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 250,000
บาท)
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีคาสั่งให้เดินทางไปราชการหรือบุคคลที่
ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 100,000 บาท)
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3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ พวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้พวงมาลาและอื่นๆ
สาหรับงานพิธตี ่างๆ หรืองานกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
8,000 บาท)
4) ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 20,000 บาท)
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เทศบาลดาเนินการตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นอาเภอจังหวัดกรมส่งเสริม ฯ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ฝึกอบรม ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสารวัสดุอุปกรณ์
และที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทากิจกรรม เช่น โครงการปกป้องสถาบัน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตาบลแม่กา โครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชน เช่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 250,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 83
(4) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ชารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยายนต์ ฯลฯ และ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสานักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด จานวน 350,000 บาท)
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม 1,335,000 บาท
(1) วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคานวณเลข พระพุทธรูป ค่าน้าดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
250,000 บาท)
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 5,000 บาท)
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(3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความ
สะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 30,000 บาท)
(4) วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น น้ามันทาไม้ ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม
ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 10,000
บาท)
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก
หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิลม์ กรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคล็อค
เกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 70,000 บาท)
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น
น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 700,000 บาท)
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีดับเพลิง ถุงมือยาง
เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 20,000 บาท)
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน50,000
บาท)
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก
เข็มขัด ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 50,000 บาท)
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 100,000 บาท)

44

(11) วัสดุอ่นื (331700)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่นื ๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัดฯ จานวน 50,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม 880,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 600,000 บาท)
(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
จานวน 280,000 บาท
- สานักงานเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน220,000 บาท)
- สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต สาหรับใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 60,000 บาท)
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม 2,113,240 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี นิ และสิ่งก่อสร้าง)
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
666,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
ตั้งไว้
37,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตั้งไว้
28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง สาหรับติดตั้งในห้องงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และเป็นรุน่ ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕) ระบบฟอกอากาศสามารถดัก
จับอนุภาพฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทางานของ
คอมเพรสเซอร์ (เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัด จานวน 28,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
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2) ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้
ตั้งไว้ 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 7 ลิน้ ชัก และเก้าอี้ทางานแบบไม่มีล้อ
สาหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 ชุด จานวน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 9,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 93
(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)
ตั้งไว้
48,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
จานวน 48,000 บาท
เพื่อจัดซือ้ เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
จานวน 4 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท (ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัด จานวน 48,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
(3) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)
ตั้งไว้ 494,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
จานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จานวน 1 ตัวๆ ละ 28,000 บาท
สามารถปรับชนิดของน้าได้ 3 ระดับ และสามารถปรับปริมาณน้าได้ 4 ระดับ มีคัน โยกเปิด-ปิดน้าสามารถ
ฉีดโฟมในตัวพร้อมข้อต่อที่สามารถแยกถอดออกจากกันได้สาหรับใช้ต่อกับสายส่งน้าชนิดสวมเร็วขนาด
2.5 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 28,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 94
2) ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง
จานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชัน้
1. ขนาด 1.5 นิว้ ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จานวน
3 เส้นๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
2. ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อท่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จานวน
3 เส้นๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 66,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 94
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3) ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง (SCBA)
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารที่ได้รับมาตรฐานรับรอง NFPA หรือ
มาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่านี้ ประกอบด้วย เสือ้ กางเกง หมวด ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า และ
เครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง จานวน 2 ชุดๆ ละ 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักปลัด จานวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
24,700 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานทะเบียนราษฎรฯ จานวน
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลักรวม (Compute core) จานวนไม่น้อยกว่า 10 แกน
(10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลัก (core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
และมีหน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีที่มีจานวนแกนหลัก (core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
และมีหน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดฯ จานวน 21,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 94
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2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ตั้งไว้ 3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
สาหรับงานทะเบียนราษฎร จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น
(เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดฯ จานวน 3,700 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
5) ครุภัณฑ์อื่น (411700)
ตั้งไว้ 63,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 บาร์ กาลัง
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2kW 220 โวลต์ มีล้อลาก มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท(เป็นครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาด
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 20,000 บาท)
2) ค่าจัดซื้อปั๊มลม
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ปั้มลมขนาดไม่น้อยกว่า 2แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความจุถังลมไม่น้อยกว่า148ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า 220-380 โวลต์ มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานจานวน
1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตาม
ราคาในตลาดท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 30,000 บาท)
3) ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ตั้งไว้ 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ขนาดความยาวบาร์ 12 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาใน
ตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 13,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
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ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
ตั้งไว้ 1,446,540 บาท
(1) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (421100) ตั้งไว้ 1,446,540 บาท
1) โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สาหรับรองรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ e-lass
e-Gp e-plan ฯลฯ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด จานวน 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 96
2) โครงการจัดตั้งสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งไว้ 1,346,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่กาและ
ระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฏร
รายการ
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Ware
Serverworkstation (LCD Monitor)
Service workstation (LCD Monitor)
Passbook Printer
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสีขาวดา
High speed printer
UPS เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า
Ethernet Switch
Smartcard reader
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้
ระบบคาสั่งควบคุมการทางาน Soft ware
Operating System(Server )
Computer software สาหรับเครื่อง service workstation
Computer software ควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจาตัวประชาชน
Applicationsoftware พร้อมการใช้งานโปรแกรม
Computer software ควบคุมการอ่านลายพิมพ์นวิ้ มือนายทะเบียน
Operating system(Service workstation)
ระบบคาสั่งควบคุมการทางานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน
(Passbook printer)

จานวน

ราคารวม
(บาท)

28,037.38
28,037.38
98,000.00
21,000.00
350,000.00
11,214.95
25,233.64
10,000.00
6,000.00

1
3
2
2
1
4
1
7
4

28,037.38
84,112.15
196,000.00
42,000.00
350,000.00
44,859.81
25,233.64
70,000.00
24,000.00

3,551.40
10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
3,551.40
10,000.00

1
3
7
3
4
3
2

3,551.00
30,000.00
70,000.00
60,000.00
40,000.00
10,654.21
20,000.00

ราคา/หน่วย
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ระบบคาสั่งควบคุมการทางานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line
printer) 1000 Line
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hard ware/คาสั่งควบคุมการทางาน
ค่าติดตั้ง Load center
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hard ware /Soft ware
ค่าบริการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ

รวมเป็นเงิน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 1,346,540บาท)

20,000.00

1

20,000.00

20,000.00

1

20,000.00

30,000.00

1

30,000.00

50,000.00

1

50,000.00

10,000.00

4

40,000.00

รวมเป็นเงิน

1,258,448.60

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

88,091.40
1,346,540.00

4. รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
รวม 12,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่น
รวม 12,000 บาท
1.) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ/หรือสิ่งก่อสร้าง (510100) จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดฯ จานวน 12,000 บาท)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
รวม 1,389,300 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 1,205,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
จานวน 560,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน 320,000 บาท
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสาร
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน
60,000 บาท)
2) ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองคลัง จานวน 10,000 บาท)
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000
บาท (กองคลัง จานวน 100,000 บาท)
4) ค่าจ้างเหมาในการสารวจ ตรวจสอบรังวัดที่ดนิ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานในการจ้างเหมาบริการ ในการสารวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (กองคลัง จานวน
150,000 บาท)
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น (320300)
จานวน 500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน
100,000 บาท)
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2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทาโครงการแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกโฉนด,
ค่าใช้จา่ ยในการคัดลองระวาง, ค่าสารวจ บันทึกข้อมูล, ค่าเขียนแผนที่ (กระดาษไข), ค่าจ้างเหมา
บุคลากรปฏิบตั ิการสารวจข้อมูลภาคสนาม ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 200,000 บาท (กองคลัง จานวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า
101
(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน 40,000 บาท
1) ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ รถยนต์
รถจักรยายนต์ ฯลฯ และค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร
สานักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 40,000 บาท)
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม 295,000 บาท
(1) วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคานวณเลข พระพุทธรูป ค่าน้าดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน
100,000 บาท)
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 5,000
บาท)
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความ
สะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 5,000 บาท)
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(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก
หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิลม์ กรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคล็อค
เกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 30,000
บาท)
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น
น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน 100,000 บาท)
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน
5,000 บาท)
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน 50,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม 50,000 บาท
(1) ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายลงทะเบียนและค่าธนาณัติ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จานวน 50,000 บาท)
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม 184,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
ตั้งไว้ 32,500 บาท
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้ 32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส จานวน 5 หลังๆ ละ 6,500
บาท เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บเอกสารสาคัญงานบริหารงานคลัง (เป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง
จานวน 32,500 บาท)
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(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้ 151,800 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สาหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานสารวจภาษี เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล จานวน 4 เครื่องๆ
ละ 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สาหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 120,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 94
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2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ตั้งไว้ 21,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
สาหรับนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 3 เครื่องๆ ละ
7,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 21,900 บาท)
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตั้งไว้ 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
สาหรับเจ้าพนักงานสารวจภาษี จานวน 1 เครือ่ งๆ ละ 9,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จานวน 9,900 บาท)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 1,290,000 บาท
1. งบดาเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ )
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
290,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)
จานวน 290,000 บาท
1) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 87
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 89
3) โครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่ารณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 86
4) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 88
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5) โครงการจัดระเบียบสังคมร้านค้าและสถานประกอบการ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบสังคมชุมชนร้านค้าและสถานประกอบการ
เช่น ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 86
6) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สานักปลัดฯ จานวน 150,000 บาท)ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 89
7) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 88
2. รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
รวม
1,000,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่น (510200)
รวม
1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการการดาเนินการที่จาเป็นต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัย
พิบัติทคี่ าดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในพื้นที่รับผิดชอบเวลาอันใกล้ และจาเป็นต้องรีบดาเนินการป้องกันและยับยัง
ภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน หากไม่ดาเนินการป้องกันหรือยับยังต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวติ ร่างกาย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักปลัดฯ จานวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 86
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
จานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดารงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดฯ จานวน 800,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 86
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
รวม 3,524,410 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 1,370,810 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
346,910 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)
จานวน 346,910 บาท
1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
1,210 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
แม่กา จานวน 4 ศูนย์ (จานวน 121 คน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 1,210 บาท) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68
2) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาบุญโยง
(จานวน 25 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 280 วัน) (เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด
จานวน 140,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 205,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่กา จานวน 4 ศูนย์ (เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
205,700 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 70
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
1,023,900 บาท
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)
จานวน 1,023,900 บาท
1) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 774,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในพื้นทีต่ าบลแม่กา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จานวน 5 โรงเรียน สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้
ป.1–ป.6 จานวน 404 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน จาแนกเป็น
- โรงเรียนแม่ตาบุญโยง
จานวน 48 คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน 124 คน
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- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน 101 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน 78 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตาน้อย
จานวน 53 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัด จานวน 774,200 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68
2) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 249,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตาบลแม่กา จานวน
4 ศูนย์ จานวน 121 คนๆละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน จาแนกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน 40 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่
จานวน 29 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก
จานวน 27 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาบุญโยง
จานวน 25 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัด จานวน 249,700 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68
2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)
รวม 2,153,600 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000)
รวม 2,153,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน 2,153,600 บาท
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 537,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา สังกัด
กรมการศาสนา จานวน 3 ศูนย์ จานวน 96 คน ๆ ละ 20บาท จานวน 280 วัน จาแนกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน 40 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่
จานวน 29 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก
จานวน 27 คน
(เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 537,600)
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2) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ เขต 1
ในเขตเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 1,616,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา ในพืน้ ที่ตาบลแม่กา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จานวน 5 โรงเรียน สาหรับนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้น ป.1–ป.6 จานวน 404 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน จาแนกเป็น
- โรงเรียนแม่ตาบุญโยง
จานวน 48 คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน 124 คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน 101 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน 78 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตาน้อย
จานวน 53 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สานักปลัด 1,616,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 69

60

แผนงานการศึกษา (00210)
รวม
รวม

งานระดับมัธยมศึกษา(00213)
484,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน
484,000 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000)
รวม 484,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน 484,000 บาท
1) เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ในเขตเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 484,000 บาท
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษาในพืน้ ทีต่ าบลแม่กา สังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จานวน 2 โรงเรียน สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้ ม.1–ม.3 จานวน
121 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน จาแนกเป็น
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน 72 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน 49 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 484,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 69
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ(00214)
รวม 200,000 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 200,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 200,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)
จานวน 200,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตาบลแม่กา
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตาบลแม่กาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
150,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (สานักปลัด จานวน 200,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวม
7,263,750 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
3,756,960 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
(1) เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
3,756,960 บาท
1) เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน 1,774,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน
6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 1,774,960 บาท)
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข
จานวน 20,000 บาท)
3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือค่าตอบแทนสาหรับพนักงานสายงานผู้บริหาร เช่น
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุขฯ จานวน 42,000 บาท)
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 16 อัตรา
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 1,728,000 บาท)
5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)
จานวน
192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป
สาหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 16 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 192,000 บาท)
2. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
2,340,790 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)
รวม
275,790 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
จานวน 184,790 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุม
งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท)
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- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 154,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน
154,790 บาท)
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองสาธารณสุขฯ จานวน
50,000 บาท)
(3) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ ได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 36,000 บาท)
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 5,000 บาท )
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
1,380,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน
740,000 บาท
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสาร
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน
40,000 บาท)
2) ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุขฯ จานวน 50,000 บาท)
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จานวน
650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกูล
ในเขตตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 650,000 บาท)
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(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(320300)
จานวน
390,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน เบีย้ เลีย้ งเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 50,000 บาท)
2) โครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงในการพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ
จานวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 73
3) โครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน อสม.
ตาบลแม่กา
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน อสม. ตาบลแม่กา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) หน้า 73
4) โครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซือ้ ทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าจัดซือ้ ทรายอะเบท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน
60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74
5) โครงการจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน
40,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74
6) โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) หน้า 72
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7) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านยาเสพติด จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนรุน่ ใหม่รวมใจต้านยาเสพติด เช่น
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ
จานวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 84
8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนประชาชนและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตาบลแม่กา
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนประชาชนและเยาวชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลแม่กา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) หน้า 84
9) โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 84
(3) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
รวม
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ชารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยายนต์ ฯลฯ และ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสานักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 250,000 บาท)
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
685,000 บาท
(1) วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 50,000 บาท)
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาด
กระติกน้าแข็ง น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสาธารณสุขฯ จานวน 5,000 บาท)
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(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย
คีมล็อคล็อคเกียร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 200,000 บาท)
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน
300,000 บาท)
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ
ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท)
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จานวน 100,000 บาท)
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม 896,000 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี นิ และสิ่งก่อสร้าง)
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม 896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
ตั้งไว้ 896,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้ 896,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดัลเบิล้ แค็บ (เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ จานวน 896,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 95
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4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
รวม
270,000 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000)
รวม
270,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเอกชน (610300)
จานวน 270,000 บาท
1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
จานวน 270,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตาบลแม่กา โดยจ่ายเป็นค่ากลุ่มกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตาบลแม่กา หมู่ที่ 1-18 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ จานวน 270,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 72
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
รวม
100,000 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม
100,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
100,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)
รวม
100,000 บาท
1) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ในการดารงชีพ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขาดผู้อุปการะไม่มีอาชีพ
ไม่สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 71
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 11,180,607 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 4,200,320 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,200,320 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน 2,998,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สาหรับกองช่าง จานวน 11 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง
จานวน 2,998,280 บาท)
(2) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนสาหรับพนักงานสายงานของผู้บริหาร เช่น
ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 134,400 บาท)
(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 971,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างหรือค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป สาหรับ
กองช่าง จานวน 7 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน
971,640 บาท)
(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)
จานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
สาหรับกองช่าง จานวน 4 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง
จานวน 96,000 บาท)
2. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 2,606,100 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
จานวน 616,100 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
จานวน 194,500 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุม
งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 30,000 บาท)
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- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) จานวน 164,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 164,500
บาท)
2) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองช่าง จานวน 50,000
บาท)
3) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือ้ ได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 321,600 บาท)
4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 50,000 บาท )
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
1,505,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 805,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จานวน 405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานด้านใช้แรงงาน, จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ,พนักงานขับรถบรรทุก และบุคลากรปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 405,000 บาท)
2) ค่าจ้างทดสอบ สารวจ ออกแบบก่อสร้าง จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการทดสอบ การสารวจ การออกแบบ
ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบาบัดน้าเสีย งานท่อระบายน้า และค่าจ้างทดสอบ
ตรวจสอบ วัสดุก่อสร้าง งานจัดเก็บข้อมูลงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 100,000 บาท)
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3) ค่าจ้างสารวจตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสารวจ ตรวจสอบ และรังวัดที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ในตาบลแม่กา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 100,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 101
4) ค่าจ้างถ่ายสาเนาเอกสารและแบบแปลน จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และ แบบแปลน งานก่อสร้าง,ค่าเช่าเครื่องถ่าย
สาเนาเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการถ่ายสาเนาเอกสารในกิจการของเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 150,000 บาท)
5) ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 50,000 บาท)
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
จานวน 550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 50,000 บาท)
2) ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว
โคมไฟกิ่งสานักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 350,000 บาท)
3) ค่าดาเนินงานความร่วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง. โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพะเยาและเทศบาลตาบลแม่กา อบต.แม่นาเรือ อบต.แม่ใส ในการจัดทา ผังเมือง
รวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 66 ลาดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง
จานวน 100,000 บาท)
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4) ค่าดาเนินการจัดทาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน และ
แผนที่ของเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โปรแกรม วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างจัดเก็บข้อมูลการถ่ายพิมพ์
เอกสาร การอบรมให้ความรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 50,000 บาท)
(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ชารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยายนต์ ฯลฯ และ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสานักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 150,000 บาท)
ค่าวัสดุ
รวม
635,000 บาท
(2) วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 100,000 บาท)
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาด
กระติกน้าแข็ง น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 5,000 บาท)
(4) วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู
ปูนซีเมนต์ หิน ทราย โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ท่อระบายน้า คสล. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 50,000 บาท)
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย
คีมล็อคล็อคเกียร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 150,000 บาท)
(6) วัสดุการเกษตร (331000)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พชื พันธุ์ไม้ ปุ๋ย พันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับ
ไม้กระถาง คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า รถเข็น สายยางรดน้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 10,000 บาท)
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(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (กองช่าง จานวน 200,000 บาท)
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี
รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง
จานวน 20,000 บาท)
(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จานวน 100,000 บาท)
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3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
ตั้งไว้รวม 4,094,587 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน
4,094,587 บาท
1) โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 6 บ้านแม่กาไร่ ตาบลแม่กา
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36
2) โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 8, 11, 15 ตาบลแม่กา จานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 1,200,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36-38
3) โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 9 บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36
4) โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตาบลแม่กา
จานวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 450,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 37
5) โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 13 บ้านหนองแก้ว ตาบลแม่กา
จานวน
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 600,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 37
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6) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าระหว่างชุมชนบ้านดง – ถนนชลประทานเข้า
อ่างเก็บน้าแม่ตา หมูท่ ่ี 2 เชื่อม 16 ตาบลแม่กา
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าระหว่างชุมชนบ้านดง – ถนนชลประทานเข้า
อ่างเก็บน้าแม่ตา หมูท่ ี่ 2 เชื่อม 16 ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 39
7) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4, 17 ตาบลแม่กา
จานวน
77,526 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4 , 17 ตาบลแม่กา รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 77,526 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 40,42
8) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตาบลแม่กา
จานวน
69,417 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมูท่ ี่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตาบลแม่กา
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 69,417 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 41
9) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตาบลแม่กา
จานวน
49,287 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตาบลแม่กา
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 49,287 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 41
10) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าถนนเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หมู่ที่ 16
บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าถนนเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หมู่ที่ 16
ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 250,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 42
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11) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะข้างห้าง
เจริญภัณฑ์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 9 หมูท่ ี่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา
จานวน
76,711 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะข้างห้างเจริญภัณฑ์
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 9 หมูท่ ี่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง
จานวน 76,711 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
12) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 14
บ้านแม่กานาไร่เดียว ตาบลแม่กา
จานวน
41,868 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมูท่ ี่ 14
บ้านแม่กานาไร่เดียว ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 41,868 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
13) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 15
บ้านเกษตรสุข ตาบลแม่กา
จานวน
49,778 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมูท่ ี่ 15
บ้านเกษตรสุข ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 49,778 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
14) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอยบ้านหัวดง
หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตาบลแม่กา
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตัง้ โคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอยบ้านหัวดง
หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตาบลแม่รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
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4. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
รวม 6,034,743 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี นิ และสิ่งก่อสร้าง)
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม 129,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
รวม
6,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 7 ลิน้ ชัก จานวน 1 ตัว สาหรับวิศวกรโยธา
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 6,000 บาท)
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
ตั้งไว้ 80,000 บาท
1) ค่าปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะให้เป็นรถบรรทุกสิ่งของ ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะให้เป็นรถบรรทุกสิ่งของ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 80,000 บาท)
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้า (410600)
ตั้งไว้ 22,500 บาท
1) ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แบบ 3 ท่อน
ตั้งไว้ 22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ไม้ชักฟิวส์แบบ 3 ท่อน จานวน 1 อัน คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- Close, Open อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เช่น ฟิวส์คัทเอาท์
- เป็นฉนวนไฟฟ้า 3 ท่อน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 22,500 บาท)
(4) ครุภัณฑ์สารวจ (411300)
ตั้งไว้ 13,500 บาท
1) จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ
ตั้งไว้
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ จานวน 2 อันๆ ละ 3,000 บาท เป็น
เทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ วัสดุไฟเบอร์กลาส มีความยาว 50 เมตร มีตัวเลขบอกระยะ 10 เซนติเมตร
และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร (เป็นครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่าย
ตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 6,000 บาท)
2) จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส
ตั้งไว้
7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส จานวน 3 อันๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส มีความยาว 60 เมตร หน้ากว้างของเส้นเทปไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร
ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ 2 ด้านของสายเทป มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และ
มีตัวเลขติดกันทุก 1 เซนติเมตร มีตวั เลขแบ่งขีดตัวใหญ่ติดกันทุกๆ 10 เซนติเมตร (เป็นครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง จานวน 7,500 บาท)
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(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
7,600 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้ 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
100 แผ่น (เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 7,600 บาท)

79

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242)
รวม
5,905,413 บาท
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
รวม
5,905,413 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900)
จานวน 2,993,013 บาท
1) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา หมูท่ ่ี 4 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา โดยการมุงหลังคา
metal sheet พร้อมทาสีโรงจอดรถ ความยาว 20 เมตร จานวน 2 หลัง และความความยาว
30 เมตร จานวน 1 หลัง พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50
2) โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตาบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
72,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตาบลแม่กา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร จานวน 1 ฐาน พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 72,500 บาท)
3) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกด้านข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตาบลแม่กา
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค ยาว 16.70 เมตร สูง 1.90 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 40,000 บาท)
4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสานักงานกองช่างเทศบาลตาบล
แม่กา หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน
2,512,513 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
ยาว 20.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q
0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 2,512,513 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 48
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5) โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการภายในสานักงานเทศบาลตาบล
แม่กา หมู่ท่ี 4 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผพู้ ิการ โดยทาการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 3.00 X 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ราวจับสแตนเลส 2 จุด พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 18,000 บาท)
6) โครงการก่อสร้างที่ล้างรถของเทศบาลตาบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างที่ล้างรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จุดที่ตั้งโครงการสานักงานเทศบาลตาบลแม่กาหลังเดิม พิกัด 47Q 597031 , 2110233รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 150,000 บาท)
(2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)
จานวน 2,912,400 บาท
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บา้ น หมู่ท่1ี บ้านหม้อแกงทอง
ตาบลแม่กา
จานวน
394,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จานวน 3 สาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร และทาการรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม
และวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน 7.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสมเพชร
แสนสุวรรณ พิกัด 47Q 0595525 , 2102370 จุดสิน้ สุดโครงการบ้านนายสมบัติ ตุ้ยวงค์ พิกัด 47Q
0595471 , 2102368
สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 15
ช่วงแรก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 235.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายศรีวรรณ ขันทอง
พิกัด 47Q 0595562 , 2102363 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายกิม้ ตุย้ วงค์ พิกัด 47Q 0595552 ,
2102292
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สายที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 14 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาง
แสงหล้า เทพกัญ พิกัด 47Q 0595690 , 2102344 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายราชัญ เงินเย็น พิกัด
47Q 0595681 , 2102384
พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 394,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 23
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง
ตาบลแม่กา
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ลึก 0.70 เมตร ยาว 145.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 37/1 นางฟองนวล กันทะยศ
ไปสิน้ สุดโครงการบ้านเลขที่ 67 นายสมบูรณ์ เขียวยะ พิกัด 47Q 0599177 , 2107005 พร้อมติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ตาบุญโยง
ตาบลแม่กา
จานวน
406,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จานวน 2 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว
85.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 11 ไปสิ้นสุดโครงการลาห้วยกลางหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0595601 ,
2114059
สายที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว
60.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 396 นางใจ ไชยมงคล ไปสิ้นสุดโครงการลาห้วยกลาง
หมู่บ้าน พิกัด 47Q 0595577 , 2113848 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน
406,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 34
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4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม
ตาบลแม่กา
จานวน
392,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ลึก 0.70 เมตร ยาว 140.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 12 ไปสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 36/2
นายเวียง ชัยศรี พิกัด 47Q 0595290 , 2100427 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน
392,400 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 31
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว
ตาบลแม่กา
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ลึก 0.85 เมตร ยาว 122.00 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 5 นางสาวอาไพ กวางทอง ไปสิ้นสุด
โครงการบ้านเลขที่ 26 นายจันทร์ ลือโขง พิกัด 47Q 0600711 , 2105129 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็ก
โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง จานวน 500,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32
6) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอย 4 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดรื้อคอนกรีตและท่อเดิม เพื่อทาการวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร
จานวน 123.00 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จานวน 20.00 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตคืนสภาพเดิม
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อประจาหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0597205,2103681 จุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณ ปากซอย 4 พิกัด 47Q 0597405 , 2103586 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ
จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จานวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 34
7) โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาน้อย ตาบลแม่กา
จานวน
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500.00
เมตร จุดเริ่มต้นทางแยกทางเข้าหมู่บ้านเด่นขาม ไปสิ้นสุดโครงการไปทางทิศตะวันตก พิกัด 47Q
601090 , 2094578 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 350,000 บาท) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29
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8) โครงการปักหลักหมุดที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักหลักหมุดที่ดนิ สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตาบลแม่กา ขนาดสูง
1.00 เมตร จานวน 100 ต้น หมู่ที่ 16 ตาบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
แม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จานวน 70,000 บาท)
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
รวม 370,000 บาท
1. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 520000)
รวม 370,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 5320000)
รวม
370,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
จานวน 370,000 บาท
1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับพนักงานจัดเก็บขยะและดูดสิ่งปฏิกูล
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับพนักงานจัดเก็บขยะและ
ดูดสิ่งปฏิกูล เช่น วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ
50,000 บาท)
2) โครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ เช่น จัดซือ้
ถุงพลาสติกดา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ 10,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 80
3) โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่กา จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่กา เช่น ค่าปรับปรุง
ฝังกลบบ่อขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ 200,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 80
4) โครงการหมู่บ้านนาร่องในการจัดการขยะ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านนาร่องในการจัดการขยะ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ 30,000บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81
5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของ
ผู้นาชุมชนและ อสม.
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะของผู้นาชุมชนและ อสม. เช่น ค่าที่พัก ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 100
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6) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ
30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 1,388,000 บาท
1. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 1,368,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 1,368,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)
จานวน 1,368,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ป้าย เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ในการสนับสนุนจัดทา
แผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด 50,000 บาท)ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 103
2) โครงการประชุมประชาคมตาบลแม่กา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ป้าย เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ในการสนับสนุนจัด
ประชุมประชาคมตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 103
3) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตาบลแม่กา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการเสริมสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ตาบลแม่กา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด 100,000 บาท)ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
4) โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตาบลแม่กา จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสถาบันครอบครัวตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด 50,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 67
5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชนของเทศบาลตาบลแม่กา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จานวน
420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 420,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 99
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6) โครงการพัฒนาความรู้พ้นื ฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 15,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 102
7) โครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รบั ผิดชอบพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 15,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) หน้า 102
8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559 จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละสร้างความผูกพันคณะผูบ้ ริหาร
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 80,000 บาท)ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 102
9) โครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 40,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 82
10)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 83
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11) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจาปี 2559
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัด จานวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
12) โครงการจัดทาข้อมูลหอพักในเขตตาบลแม่กา จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาข้อมูลหอพักในเขตตาบลแม่กา เช่น
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด จานวน
100,000 บาท)
13) โครงการต่อยอดกลุ่มหัตถกรรม
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อยอดกลุ่มหัตถกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 10,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
14) โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมัก
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทาปุย๋ หมัก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 10,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
15) โครงการส่งเสริมอาชีพสานพลาสติก
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสานพลาสติก เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
16) โครงการต่อยอดการสานแข่งปลาทู
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อยอดการสานแข่งปลาทู เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 10,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
17) โครงการส่งเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรม จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
5,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
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18) โครงการส่งเสริมกาดนัดยามแลง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกาดนัดยามแลง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 5,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
19) โครงการส่งเสริมอาชีพทาไม้กวาดดอกหญ้า จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพทาไม้กวาดดอกหญ้า เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
20) โครงการส่งเสริมสวนผักรั้วกินได้
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสวนผักรั้วกินได้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 10,000
บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
21) โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สานักปลัด จานวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58
22) โครงการส่งเสริมอาชีพทาขนมไทย
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพทาขนมไทย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59
23) โครงการวันสตรีสากล
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (สานักปลัด จานวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 60
24) โครงการวันสตรีไทย
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด จานวน 20,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 60
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25) โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้การครองเรือน จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้การครองเรือน เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด
จานวน 4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61
26) โครงการมรรยาทไทยแก่สตรี
จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมรรยาทไทยแก่สตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 4,500 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 60
27) โครงการอบรมธรรมเพื่อสตรี
จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมเพื่อสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 4,500 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61
28) โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีต่อชุมชน
จานวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีต่อชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน
4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61
2. งบเงินอุดหนุน
(หมวดเงินอุดหนุน)
(1) อุดหนุนส่วนราชการ (610200)
รวม
20,000 บาท
1) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยา
จานวน 20,000 บาท
เป็นจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัด จานวน 20,000 บาท)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม
650,000 บาท
1. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
650,000 บาท
(หมวดความตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
650,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
จานวน 650,000 บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพต่อต้านยาเสพติด (14 อปท.)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ “การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ
(14อปท.) อาเภอเมืองพะเยา รวมพลังต้านยาเสพติด” ประจาปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65
2) โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตาบลแม่กา จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตาบลแม่กา และ
ส่วนราชการ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่
เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตระกร้อฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 300,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 66
3) โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีแม่กาเกมส์เยาวชนต้านภัยยาเสพติด
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีแม่กาเกมส์เยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่
เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตระกร้อฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 250,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 66
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
รวม 2,445,000 บาท
1. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 2,445,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 2,445,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จานวน 2,445,000 บาท
1) โครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว จานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 800,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 63
2) โครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทง
จานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 800,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62
3) โครงการแห่เทียนพรรษา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 5,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) หน้า 62
4) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท (สานักปลัดฯ จานวน 60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 62
5) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราช จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราช
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน 60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 63
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6) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62
7) โครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทา
เครื่องสักการบูชา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 40,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 63
8) โครงการมหาสงกรานต์ก๋างจ้อง กินปลา
จานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหาสงกรานต์กา๋ งจ้อง กินปลา เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักปลัดฯ จานวน 600,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62
9) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดฯ จานวน
50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 64
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
รวม 30,000 บาท
1. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 30,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 30,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
จานวน 30,000 บาท
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จานวน 30 ,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด จานวน 30,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 91
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แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
รวม 6,148,495 บาท
1. งบกลาง (510000)
รวม 5,288,495 บาท
งบกลาง (511000)
รวม 5,288,495 บาท
(1) ค่าชาระหนี้เงินต้น (110100)
รวม 286,553 บาท
1) ค่าชาระหนี้เงินต้นให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
จานวน 286,553 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ให้แก่สานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากูเ้ งิน เลขที่ 1515/82/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 286,553 บาท
(2) ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย (110200)
รวม
98,550 บาท
1) ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ยให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
จานวน 98,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้ดอกเบีย้ ค่าจัดซือ้ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ให้แก่สานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากูเ้ งิน เลขที่ 1515/82/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 98,550 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)
จานวน 370,000 บาท
1) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จานวน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างชัว่ คราวของพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 370,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
100,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 75
(5) เงินสารองจ่าย (111000)
จานวน 3,503,392 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรหรือมี
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 321,024 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 3,182,368 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 90
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(6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)
จานวน 830,000 บาท
1) ค่าสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตใน
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่”
ตามหลักเกณฑ์ คือ สมทบเงินจานวนไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุขฯ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 650,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 73
3) ค่าสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่กา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลแม่กา สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันความมัน่ คงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทางสังคม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 100,000 บาท
(7) เงินช่วยพิเศษ (111200)
จานวน 100,000 บาท
1) เงินช่วยเหลือค่าทาศพ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท
หมวดบาเหน็จ/บานาญ
รวม 860,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)
1) ค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 860,000 บาท
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เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี

725,760

725,760

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี

180,000

180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี

180,000

180,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

207,360

207,360

1,555,200

1,555,200

ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
บริหารทั่วไป

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

(ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

8,445,500

1,794,960

2,998,280

13,238,740

เงินประจาตาแหน่ง

403,200

42,000

134,400

579,600

ค่าจ้างพนักงานจ้าง

4,178,760

1,920,000

971,640

7,070,400

เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เงินเดือน

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานจ้าง

230,760

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.

712,845

ค่าเบี้ยประชุม

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ

70,000

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

96,000
326,760
184,790

194,500
1,092,135
50,000

50,000

50,000
170,000

359,400

36,000

321,600

80,000

5,000

50,000

717,000
135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
บริหารทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรองและพิธีการ

80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

828,000

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

390,000

วัสดุสานักงาน

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

805,000

290,000

546,910

390,000
250,000

100,000

920,000
150,000

แผนงาน
งบกลาง

รวม

3,019,000

1,368,000

650,000

2,525,000

30,000

5,122,910
790,000
1,000,000

50,000

100,000

500,000
10,000

5,000

5,000

1,023,900

45,000
1,023,900

10,000
100,000

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

2,445,000

200,000

วัสดุการเกษตร
800,000

300,000

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

20,000

30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

55,000

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

740,000

350,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าวัสดุ

แผนงาน
สาธารณสุข

1,000,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอ่ สร้าง

แผนงาน
การศึกษา

1,474,000

ประเภทอื่น
งบดาเนินงาน

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

50,000

60,000

150,000

450,000

10,000

10,000

200,000

1,300,000
50,000

20,000

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าสาธาณูปโภค

แผนงาน
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

วัสดุเครื่องแต่งกาย

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000

วัสดุอื่น

50,000

50,000

ค่าไฟฟ้า

600,000

600,000

ค่าโทรศัพท์

280,000

280,000

ค่าไปรษณีย์

50,000

50,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

69,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
งบลงทุน

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

50,000
100,000

896,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

48,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

494,000

ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

176,500

ครุภัณฑ์อื่น

63,000

100,000

350,000

6,000

75,500

80,000

976,000

22,500

70,500
494,000

13,500

13,500

7,600

184,100
63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

2,993,013

2,993,013

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

2,912,400

2,912,400

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

1,446,540

1,446,540

12,000

12,000

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน

20,000
4,094,587

2,637,600
270,000

20,000
6,732,187

270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง
งบกลาง

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

ค่าชาระหนีเ้ งินต้น

286,553

286,553

ค่าชาระหนีด้ อกเบีย้

98,550

98,550

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

370,000

370,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100,000

100,000

3,503,392

3,503,392

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

830,000

830,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ

100,000

100,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

860,000

860,000

สารองจ่าย

บาเหน็จ/
บานาญ

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
ค่าใช้จา่ ยรายการเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544
เป็นเงินทั้งสิน้ 24,279,635 บาท แยกเป็นค่าใช้จา่ ย ดังนี้
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
13,238,740 บาท
2. เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
579,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
7,397,160 บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
135,000 บาท
5. ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
717,000 บาท
6. ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
882,135 บาท
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
370,000 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
860,000 บาท
9. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงาน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
100,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้
24,279,635 บาท
หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของรายจ่ายทีต่ ั้งจ่ายจากรายได้

